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SRPEN 2005 - Měsíc zasvěcený Královně nebes
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CÍRKEVNÍ SVÁTEK / DALŠÍ INFORMACE
Památka sv. Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitele církve (Patron:
zpovědníků, profesorů morálky; Atributy: kříž, růženec)
Sv. Eusebius z Vercelli, biskup a Sv. Petr Julián Eymard, kněz
Sv. Lydie (Patronka: barvířů)
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze (Patron: farářů)
První čtvrtek v měsíci (1. čtvrtky se v celé církvi mají věnovat modlitbám za
kněžská povolání a za osobní svatost kněží.)
Posvěcení římské baziliky Panny Marie (též. Panny Marie Sněžnépodle legendy v noci ze 4. na 5. srpna 432 v Římě napadl sníh. Na místě
kde se to stalo, byla 5. srpna posvěcena bazilika St. Maria Maggiore).
První pátek v měsíci (1. pátky v měsíci věnujeme smíru Božskému Srdci
Páně. Příležitost k získání mnoha milostí.)
Svátek Proměnění Páně - První sobota v měsíci (1. soboty v měsíci jsou
zasvěceny smíru Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Příležitost k získání
mnoha milostí)
Sv. Kajetán (Patron: proti moru; Atributy: kříž, okřídlené srdce, lilie,
ptáci, klasy, roh hojnosti) / Sv. Sixta II. a druhů (Patron: žen čekajících
dítě, dobré úrody, proti bolestem v krku)
Památka sv. Dominika, kněže (Patron: dominikánů, krejčích, proti
krupobití, proti horečce; Atributy: kniha, lilie, růženec, pes s pochodní
v tlamě)
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky
Evropy
Svátek sv. Vavřince, mučedníka (Patron: knihovníků, archivářů,
kuchařů, pivovarníků, hostinských, správců, přadlen, cukrářů, sklenářů,
sklářů, hasičů, studentů, proti chorobám očním, kožním, houseru, ischiasu,
horečce, proti mukám očistce, vinařů a chudáků; Atributy: rošt, váček s
penězi a chléb)
Památka sv. Kláry, panny (Patronka: klarisek, pradlen, pozlacovačů,
výšivkářek, malířů skla, proti horečce a chorobám očí, slepých, televize;
Atributy: řeholnice s křížem, monstrancí, křížem, lilií)
Sv. Jana Františka de Chantal, řeholnice
Sv. Poncián, papež a Hyppolyt, kněz, mučedníci / sv. Jan Berchmans;
Sobotní památka Panny Marie (dříve: P. Marie Útočiště hříšníků)
Sv. Maxmilián Kolbe
Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (Podle legendy nalezli
apoštolé Mariin hrob prázdný. Místo těla zde byla kytice ze 7 druhů květin.
Proto se v tento den žehnají květiny a byliny - 7 radostí nebo 7 bolestí
P.Marie. Touto slavností začíná 30 dnů mariánských procesí.)
Sv. Štěpán Uherský (Patron: Maďarů; Atributy: koruna, žezlo)
Sv. Hieron (Patron: ztracených předmětů); Sv. Mammas (P: dobytka)
Sv. Helena (Patronka: barvířů, vlásenkářů, kopáčů pokladů, proti blesku a

liturg. doba
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Litanie dostupné

FARNOST DĚČÍN I.
20.00 Mše sv. ve Hřensku ve vietnamštině

zelená
zelená
bílá

19. neděle
v mezidobí

zelená

18.00 Mše sv. - Titulární slavnost Kaple
Panny Marie Sněžné v Děčíně (děčínská
madona - zázračná uzdravení popsána od roku
1750) - z toho plyne: tento pátek mše sv.
v kostele sv. Václava a Blažeje nebude !!!

bílá

17.00 koncert v kostele Povýšení svatého Kříže
– Capella Adiuvantes

zelená

Žaltář 3. týdne

bílá

Litanie dostupné

červená

červená

bílá

Litanie dostupné

18.00 Mše svatá v Nebočadech - Titulární
slavnost kostela sv. Vavřince

11.00 Mše svatá v kostele Povýení sv. Kříže Litanie dostupné Návštěva biskupa Pavla Posáda v hnutí SvětloŽivot (Oáza)

zelená
zelená
20. neděle v
mezidobí

zelená

Žaltář 4. týdne

bílá

Žehnání bylin
a květin (viz.
Benedikcionál)
Litan. dostupné

zelená
zelená
zelená

14.45 Mše svatá v Arnolticích - po mši setkání
na faře ke cti Nanebevzetí P. Marie
18.00 Mše sv. - Výročí posvěcení kostela
Povýšení sv. Kříže v Děčíně
Titulární slavnost kostela Nanebevzetí
v Arnolticích

FARNOST PODMOKLY

ohni, k odhalení krádeží; Atr.: císařská koruna, hřeby z kříže)
Sv. Jan Eudes, kněz (Atributy: kněz s knihou a Srdcem Ježíšovým)
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve (Patron: proti dětským
chorobám a posedlosti, v hodince smrti, včelařů; Atributy: včelí úl, umrlčí
lebka, nástroje utrpení, ďábel na řetězu, růženec, bílý psík)
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Památka Panny Marie Královny (dříve: Maria Regina)
Sv. Růžena z Limy, panna (Patronka: zahradníků a obchodníků
s květinami, při zraněních, proti vyrážce, při porodech, při rodinných
sporech; Atributy: mladá žena v řádovém oděvu na hlavě s věncem růží,
někdy drží věnec a dítě Ježíše, další atributy: slavík, zajíc, kotva.)
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola (Patron: Plzně, horníků, řezníků,
knihařů, krejčích, sedláků, vinařů, pekařů, pastevců, sedlářů, koželuhů,
obuvníků, štukatérů, proti nervovým chorobám, třesu a kožním nemocem;
Atributy: stažená lidská kůže, nůž, sťatá hlava.)
Sv. Ludvík (Patron: ve Francii míst nesoucích jméno Louis, vědy,
poutníků, klenotníků, zedníků, pláteníků, soudních sluhů, proti slepotě,
chorobám sluchu) / Sv. Benedikt, Jan, Matouš, Izák a Kristián, mučedníci
(Patroni české země; ostatky: Praha, St. Boleslav, Olomouc) / Sv. Josef
Kalasanský, kněz (Patron: dětí, křesťanských obecných škol)
Ct. Martin Středa
Památka sv. Moniky (Patronka: křesťan. žen a matek, záchrany dětí)
(dříve So před poslední Ne v srpnu: Panny Marie, Uzdravení nemocných)
Sv. Augustin (Patron: teologů, knihtiskařů, za dobrý zrak; Atributy: biskup
s knihou, psacím brkem, planoucí srdce probodené šípy)
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Litanie dostupné

5. DIECÉZNÍ PĚŠÍ POUŤ MLADÝCH (24.
- 28.8.) - 23. 8. nocleh na faře. Trasa: Děčín Adolfov - Moldava - Hora sv. Kateřiny Květnov

zelená

červená

zelená

zelená
bílá
22. neděle
v mezidobí

zelená

Žaltář 2. týdne

Památka Umučení sv. Jana Křtitele

červená

Litanie dostupné

Sv. Fiakr (Patron: kovářů mříží, notářů, taxikářů; Atribut: lopata)
Sv. Rajmund (Patron: nevinně obžalovaných, za šťastný porod)

zelená
zelená

Růženec v kostele se modlíme tak, abychom
skončili 10 minut před mší a ve zbylé chvilce se
mohli věnovat tiché meditaci. Zpovídá se půl
hodiny před mší svatou nebo po domluvě i jiných
časech.
V liturgii rozlišujeme podle důležitosti: Slavnost
(Sollemnitas), Svátek (Festum), Závaznou památku
(Memoria obligatoria), Nezávaznou památku
(Memoria
ad
libitum)
a
Připomínku
(Commemoratio).
„Litanie dostupné“ znamená, že v českém jazyce
jsou k světci vydané Litanie (vyd. MCM).
SRPEN – zasvěcený nebes Královně
Celé nebe chvěje se radostí a plesem. Všichni
sborové andělští pějí: „Hosana“ neboť konečně
uvítali svojí Královnu. Ó Maria, ó Panno, ó Matko!
Skloň i k nám svoji milostnou tvář, abychom i my
Tě někdy slavit mohli jako svoji Královnu.

FARNOST DĚČÍN I.
Ranní chvály jsou Po-Pá v kapli Panny Marie
Sněžné u kostela Povýšení sv. Kříže v 7.00 hodin.
Mše svaté ve farnosti
Kostel Povýšení sv. Kříže v Děčíně:
Po, St, Čt (latinská) v 18.00 hodin,
Sobota: 8.00 kaple Panny Marie Sněžné
Neděle: 10.00 kostel Povýšení sv. Kříže
Kostel sv. Václava a Blažeje v Děčíně:
Pátek: 18.00 hod., Neděle: 8.00 hodin
Domov důchodců Kamenická ul.: Čt: 15.00 hodin
Mše svaté ve farnostech excurrendo:
Nebočady: Út: 19.00 (Všeraz), Neděle: 19.00 kaple
Panny Marie Královny míru na faře;
Hřensko: So: 14.00; Těchlovice: So: 16.00;

16.00 Mše sv. Těchlovice: Titulární slavnost
kostela Stětí (Umučení) sv. Jana Křtitele

Arnoltice: Neděle: 14.45 hodin
1. dne v měsíci ve 20.00 mše v Hřensku
s vietnamskou katolickou komunitou.
1. sobota v měsíci pouť do Horní Police, mše sv.
v 10.45 hodin.
2. sobotu v měsíci dopolední úklid v kostele sv.
Václava a Blažeje v Děčíně.
3. čtvrtek v měsíci setkání společenství rodin.

FARNOST DĚČÍN – PODMOKLY
Kostel sv. Františka – Podmokly:
Pondělí 6.45 hodin
Úterý
17.00 hodin
Středa
6.45 hodin
Čtvrtek 17.00 hodin
Pátek
17.00 hodin)
Neděle 8:30 a 17:30 hodin
Sobota - Bynov *: 17.00 (* bohoslužba slova)

Kostel Nejsvětější Trojice – Jílové:
Středa 17:00, Neděle 10:30 hodin
Setkávání
1. neděli od 13:45 - pouť do Dolního Žlebu
neděli od 9:30 do 11:00 - knihovna / čítárna
úterý po večerní mši svaté - večerní chvály
středa od 18:30 na faře - nácvik zpěvu
středa od 19:30 v kostele - modlitební večer
3. čtvrtek v měsíci od 20:00 - setkání rodin
čtvrtek po večerní mši svaté - adorace
2. a 4. sobota, kostel Bynov - setkání u kytary
každého 13. v měsíci v 18:30 - Fatimský večer
Setkávání v Jílovém
každý pátek od 20:00 po rodinách - setkávání
(modlitba a rozhovory)

Změna programu vyhrazena!

